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Танай байгууллага мэдээлэл, харилцаа холбооны дэвшилтэт техник, технологид суурилсан дараах 

үйлчилгээнүүдээс ямар үйлчилгээг, хэрхэн ашигладаг талаарх мэдээллээ хуваалцана уу. 

 

PART – 1.     IT service 

1. Танай байгууллага дата мэдээллээ ямар 

технологи ашиглан хадгалдаг вэ? 

 

 

2. Ямар үүлэн технологи ашигладаг вэ? 
 

3. Ашигладаг мэйл сервер? 

 

 

 

 

4. Ашигладаг чат технологи? 
 

 

5. BI технологи ашигладаг уу, ашигладаг 

бол ямар технологи ашигладаг вэ? 

 

 

6. Документ менежмент технологи 

ашигладаг уу, ашигладаг бол ямар 

технологи ашигладаг вэ? 

 

 

7. Цаас хэмнэх тал дээр ямар ухаалаг 

технологи ашигладаг вэ? 

 

 

PART – 2    Internet of Things (IoT) 

1. Танай байгууллагын үйлчилгээний 

автомашинууд GPS ашигладаг уу?  

 

 

2. Шатахуун зарцуулалтын хяналтыг 

нэгдсэн систем дээр бодит хугацаанд 

хийж чаддаг уу?  

 

 

3. Танай байгууллага Access Control System 

ашигладаг уу?  Тийм бол 

  

Байгууллагынхаа нэвтрэх хяналтын системийг хэрхэн 

автоматжуулсан бэ?  

 

 Орсон гарсан хүний бүртгэл дата үлддэг үү?  

 

 Нэвтрэх эрхэнд priority тавигддаг уу?   

 

 Ажилчдын цагийн бүртгэлийг хэрхэн хийдэг вэ?  

 

 

 Нэгдсэн cloud системтэй юу, cloud сервер ашиглаж чаддаг уу?  

 



4. Үндсэн хөрөнгийн бүртгэлийг хэрхэн 

хийдэг вэ? RFID tag бүхий цахим бүртгэл 

ашигладаг уу?   

 

 

5. Архивын материалуудыг цахимжуулан 

нэгдсэн системд хадгалдаг уу? 

 

 

6. Архивт хадгалагдаж байгаа материалууд 

дээр бодит аюулгүй байдлыг хамгаалах 

систем (environment monitoring system) 

хэрэглэдэг үү?   

 

7. Архивын материалуудыг хулгайд 

алдахаас хамгаалах цахим систем (RFID 

tag, RFID Gates) хэрэглэдэг үү?   

 

8. Сервер өрөөний аюулгүй байдлыг хангах 

цахим систем (DCIM, environment 

monitoring system) хэрэглэдэг үү?   

 

9. Цахим хурлын систем ашигладаг уу?  
 

 

10. Иргэд, үйлчлүүлэгчид өөрөө өөртөө 

үйлчлэх цахим дэлгэц, киоск ашигладаг 

уу?   

 

PART – 3   Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML) 

1. Танай байгууллага үйл ажиллагаандаа 

AI/ML технологи агуулсан систем 

ашигладаг уу? 

 

 

2. Data Science багтай юу? 
 

 

3. Танай байгууллагад Chief Data Scientist 

ажилтан байгаа юу? 

 

 

4. AI/ML системийг нэвтрүүлэхэд хүндрэл тулгарч байна уу?      / хэдийг ч бөглөж болно / 

□ Чадвартай мэргэжилтэн олоход хүндрэлтэй байна. 

□ Манай үйл ажиллагаанд AI/ML-ын чухал хэрэглээгээ таньж мэдэхэд хүндрэлтэй байна. 

□ AI/ML руу орохоос өмнө өгөгдлөө бэлтгэх, өгөгдлөө удирдах дэд бүтэц бэлэн биш байна. 

PART – 4   Big Data & AI 

1. Танай байгууллага Big data technology-

ийг агуулсан төсөл хэрэгжүүлэх 

төлөвлөгөө ойрын 2 жилд байгаа юy?  

 

2. Танай байгууллага NoSQL өгөгдлийн сан ашигладаг уу? Ашигладаг бол ямар өгөгдлийн сан ашиглаж 

байна? 

□ Cassandra 

□ MongoDB 

□ Redis 



□ others 

3. Big data technology-ийг нэвтрүүлэхэд гарч буй хүндрэл?               / хэдийг ч бөглөж болно / 

□ Чадвартай мэргэжилтэн олоход хүндрэлтэй байна. 

□ Big data technology-ийн чухал хэрэгтэй хэрэглээгээ таньж мэдэхэд хүндрэлтэй байна. 

□ Big data technology-ийн давуу талыг мэдэхгүй байна. 

4. Танай байгууллагад Data engineer албан тушаал байдаг уу? 

□ Байгаа 

□ Байхгүй 

□ Байхгүй, гэхдээ бусад мэргэжлийн хүмүүс (жишээ нь програм хангамжийн инженер) хариуцан 

ажилладаг. 

PART – 5   Cyber Security 

1. Та байгууллага кибер аюулгүй байдалдаа санаа зовдог уу?       

                     □ Тийм  

                     □ Үгүй 

2. Та байгууллагынхаа кибер аюулгүй байдлыг ямар түвшинд байгаа гэж үзэж байна?     / тоог дугуйлах / 

/муу 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 сайн/ 

3. Кибер аюулгүй байдлын сүүлийн үеийн мэдээ, мэдээллийг ямар эх сурвалжаас авдаг вэ? 

□ Аюулгүй байдлын арга хэмжээнүүд 

□ Web sites 

□ Facebook 

□ YouTube 

□ Сэтгүүл 

□ Зурагт 

□ Мэргэжилтнүүдээс 

□ бусад 

4. Танай байгууллага кибер аюулгүй байдлын дэвшилтэт технологийг ашиглаж, аюулгүй байдлаа хангаж 

чадаж байна уу?  

□ Тийм  

□ Үгүй 

5. Танай байгууллага кибер аюулгүй байдалд шаардлагатай хөрөнгө оруулалт хийж чаддаг уу?  

□ Тийм  

□ Үгүй  

6. Танай байгууллага кибер аюулгүй байдлаа хангахад нэн тэргүүний шийдвэрлэх шаардлагатай зүйл юу вэ? 

□ Active Directory 

□ Endpoint 

□ NG Firewall 



□ Web Application Firewall 

□ DLP 

□ Сургалт зөвөлгөө 

□ Үнэлгээ 

□ DDoS 

□ NAC  / Network Access Control / 

□ Бусад 

7. Танай байгууллагын кибер аюулгүй байдлын мэргэжилтний чадамж хангалттай юу?   / тоог дугуйлах / 

/хангалтгүй 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 хангалттай сайн/ 

8. Та байгууллагынхаа кибер аюулгүй байдлыг Cloud дээр байрлуулах нь найдвартай гэж үздэг үү? 

                                                                                             

/найдваргүй 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 найдвартай/                    / тоог дугуйлах / 

9. Танай байгууллага ямар нэг кибер халдлагад өртвөл авах арга хэмжээ тодорхой байдаг уу?  

□ Тийм  

□ Үгүй  

10. Танай байгууллага ажилчиддаа гэрээс болон зайнаас, аюулгүй ажиллах боломжийг олгодог уу?  

□ Тийм  

□ Үгүй 

 

11. Та байгууллагынхаа кибер аюулгүй байдлыг Managed Service байдлаар мэргэжлийн компанитай хамтран 

ажиллах байдлаар шийдэхийг хүсэх үү?                       / тоог дугуйлах / 

/шаардлагагүй 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 шаардлагатай/ 

12. Та байгууллагынхаа мэдээлэл технологийн дэд бүтцийг олон улсын шаардлага хангасан Дата төвд 

байрлуулж кибер аюулгүй байдлаа шийдвэрлэхийг дэмжих үү?         / тоог дугуйлах / 

/дэмжихгүй 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 дэмжинэ/ 

13. Байгууллагын КАБ-ыг хангахад  зардал  

төсөвлөдөг үү? 

□ Үгүй  

□ Тийм   

боломжтой бол дүнг бичнэ үү ............................ 

 

Судалгаанд оролцсонд Баярлалаа. 

 

 

 


